
  

Aanmeldingsformulier werkstuk jubileumtentoonstelling 2023 
met het thema: Zinnige draden 

(Gebruik voor ieder werkstuk een apart formulier) 

 
Gegevens deelnemer 
 

Naam 

Lidnummer 

Adres 

Postcode en woonplaats 

Telefoon 

E-mailadres 

Datum 

Handtekening  

(zie toelichting op pagina 2) 

 

 

Gegevens werkstuk 

 

Titel van het werk 
 

Afmeting werk hoogte ……… cm        breedte ……… cm       diepte……… cm 

 

Korte omschrijving van het 

werkstuk 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Taxatiewaarde* € 

Kopie taxatierapport 

meegestuurd 
Ο ja    Ο nee  (aanvinken wat van toepassing is) 

* De taxatiewaarde is de dagwaarde van het object (exclusief uurloon van ma(a)k(st)er).  

 

Toelichting: 

- Door ondertekening van het formulier geeft u MerkWaardig toestemming om het 

ingezonden werk te (laten) publiceren. 

- Door ondertekening van het formulier machtigt u de voorzitter van MerkWaardig om 

namens u de bruikleenovereenkomst voor de verzekering van het werk te ondertekenen. 

- Door het invullen en ondertekenen van dit formulier geeft u toestemming aan 

Merkwaardig om de door u verstrekte gegevens te gebruiken voor alle noodzakelijke 

administratieve handelingen ten behoeve van de organisatie van het jubileum. Denk 

hierbij bijvoorbeeld aan gegevens die nodig zijn voor de verzekering of het vermelden 

van uw naam en de naam van uw werk in publicaties. Uw persoonsgegevens worden 

gedurende een jaar na de tentoonstelling bewaard. 

- De werken passen binnen het thema. 

- De werken mogen niet eerder tentoongesteld zijn.  

- De werken zijn niet ouder dan 3 jaar. 

- Werken kunnen zowel plat als driedimensionaal zijn, maar de omtrek is maximaal 

3 meter. Voor driedimensionale werken is de afmeting maximaal 50x50x50 cm. 

- Stuur het formulier uiterlijk 1 december 2022 met originele handtekening en 

maximaal twee duidelijke foto’s van het werk naar : MerkWaardig, p/a Kruisstraat 56, 

3581 GK Utrecht of scan het ondertekende formulier en mail dit met digitale foto’s naar 

jubileum2023@merklap.nl.  

- Het bestuur van MerkWaardig behoudt zich het recht voor om een selectie uit de 

aangemelde werken te maken, indien nodig. 

- Ingelijste werken dienen ophangklaar aangeleverd te worden. Bij driedimensionale 

werken die in delen worden aangeleverd, dient een duidelijke handleiding te worden 

gevoegd, zodat deze juist in elkaar kan worden gezet.  




